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Investcorp outlines post 

Covid-19 opportunities in China and Southeast Asia  

 

Bahrain, 28 October 2020 – Investcorp today launched a new white paper “The Rising 

Opportunities in China and Southeast Asia post Covid-19”.  

 

The paper, part of the Insights Series, is authored by Duncan Zheng, Head of Private Equity 

China, and members of Investcorp’s Private Equity Asia team: Helen Chan, Mathew Coleman, 

Megan Zheng. It outlines its thesis for capitalizing on investment opportunities in the world’s 

largest growth markets for technology, healthcare and consumption. 

 

Investcorp analyzes how the fast adoption of new technologies in 5G, artificial intelligence, next 

generation healthcare and new consumerism, coupled with effective models of governments and 

demographic trends, are poised to drive sustainable growth across China and Southeast Asia. 

 

Duncan Zheng, Head of Private Equity China, said: “Investcorp is optimistic about the market 

prospects in China and Southeast Asia. China, the second largest economy in the world, has 

ample room for sustained long-term growth, and Southeast Asia is a vibrant part of the world, 

that international investors should be focusing on. It is set to benefit from three demographic 

tailwinds, a growing population, a rising workforce, and a low median age. In the white paper, we 

outline the key growth drivers and trends in technology, healthcare and consumption, and we 

remain bullish on investing in these sectors in Asia.” 

 

The White Paper concludes that with China assuming the role of the main counterpart to the US 

in virtually all aspects of the global economy, and with Southeast Asia entering a golden age of 

demographic dividend, adequate portfolio exposure to both regions is key in constructing a 

balanced asset allocation strategy and achieving risk-adjusted returns.  

 

 
 



  

Since launching its Asia expansion strategy in 2017, Investcorp has committed more than US $1 

billion of capital toward investments in China and Southeast Asia alongside its clients and 

partners. Investcorp invests in companies based in China and Southeast Asia in the consumer, 

healthcare and technology sectors, that are expected to benefit from Asia’s expanding middle 

class and the digital transformation of these economies. 

For more information, download the complete white paper here: 

https://www.investcorp.com/category/white-paper/  

 

 
- Ends- 

 

About Investcorp  
 
 
Investcorp specializes in alternative investments across private equity, real estate, credit, absolute 
return strategies, GP stakes and infrastructure. Since our inception in 1982, we have focused on 
generating attractive returns for our clients while creating long-term value in our investee companies 
and for our shareholders as a prudent and responsible investor. 
 
We invest a meaningful portion of our own capital in products we offer to our clients, ensuring that our 
interests are aligned with our stakeholders, including the communities that we operate within, towards 
driving sustainable value creation. We take pride in partnering with our clients to deliver tailored 
solutions for their needs, utilizing a disciplined investment process, employing world-class talent and 
combining the resources of a global institution with an innovative, entrepreneurial approach.  
  
Investcorp has today a presence in 12 countries across the US, Europe, GCC and Asia, including 
India, China and Singapore. As of June 30, 2020, Investcorp Group had US $32.2 billion in total AUM, 
including assets managed by third party managers, and employed approximately 450 people from 44 
nationalities globally across its offices. For further information, visit www.investcorp.com and follow us 
@Investcorp on LinkedIn, Twitter and Instagram. 
 
 
Media Contacts: 
Investcorp  
Nada Abdulghani 
+973 17515467 
nabdulghani@investcorp.com 

 

 

 

http://www.investcorp.com/
http://www.linkedin.com/company/Investcorp
http://www.twitter.com/Investcorp
http://www.instagram.com/investcorp
mailto:nabdulghani@investcorp.com


 

 

مسار الفرص االستثمارية في الصين وجنوب شرق آسيا  ما بعد   ترسم إنفستكورب  

 " 19 – "كوفيد 

 

في الصين وجنوب شرق   عنوان "الفرص  ب  ورقة بحثيةاليوم    أصدرت إنفستكورب  -  2020  أكتوبر  28البحرين،  

 ".19 -آسيا بعد كوفيد 

في الشركات الخاصة في الصين، وأعضاء   االستثمار  وحدةدنكان زينغ، رئيس    قام بتحرير الورقة البحثية كل من:

حّدد توميغان زينغ. وهيلين تشان، ماثيو كولمان،  وهم في الشركات الخاصة في آسيا،  االستثمار وحدة فريق عمل

الرؤية الكفيلة باالستفادة من فرص االستثمار في أكثر األسواق نمواً في العالم في مجاالت التكنولوجيا الورقة 

 والرعاية الصحية واالستهالك.

االعتماد السريع للتقنيات الجديدة من شبكات الجيل الخامس والذكاء االصطناعي والجيل المقبل من   تناقش الورقة 

الرعاية الصحية والنزعة االستهالكية الجديدة، إلى جانب النماذج الفعالة للحكومات واالتجاهات الديموغرافية، 

 آسيا.ستؤدي إلى دفع النمو المستدام في كل أنحاء الصين وجنوب شرق وكيف 

ستثمار في الشركات الخاصة في الصين، دنكان زينغ: "إن إنفستكورب متفائلة بشأن آفاق اال وحدةقال رئيس و

السوق في الصين وجنوب شرق آسيا. وأمام الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، مجال واسع للنمو المستدام 

العالم، يجب أن يركز عليه المستثمرون منطقة جنوب شرق آسيا هي جزء حيوي من  كما أنالطويل األجل، 

الدوليون. وسوف تستفيد هذه المنطقة من ثالثة اتّجاهات ديموغرافية مؤاتية: ارتفاع عدد السكان، قوة عاملة 

هي ، ومحركات النمو واالتجاهات الرئيسية وقمنا في الورقة البحثية بتحديدمتزايدة، متوسط عمر منخفض. 

 ية واالستهالك، وما زلنا متفائلين بشأن االستثمار في هذه القطاعات في آسيا".التكنولوجيا والرعاية الصح

إلى أنه مع كون الصين النّد الرئيسي للواليات المتحدة في كل جوانب االقتصاد العالمي تقريبًا، ومع   الورقةخلص  ت

ر في كال المنطقتين أمر دخول جنوب شرق آسيا عصًرا ذهبًيا للعائد الديموغرافي، فإن توسيع محافظ االستثما

 أساسي لبناء استراتيجية متوازنة لحيازة األصول وتحقيق عوائد معّدلة حسب المخاطر.

، أكثر من مليار دوالر من  2017أن إنفستكورب خصصت منذ إطالق استراتيجيتها للتوسع في آسيا عام يذكر 

وشركائها. وتستثمر إنفستكورب في  رأس المال لالستثمار في الصين وجنوب شرق آسيا إلى جانب عمالئها



 

 

شركات مقرها في الصين وجنوب شرق آسيا في قطاعات االستهالك والرعاية الصحية والتكنولوجيا التي من 

 المتوقع أن تستفيد من توسع الطبقة الوسطى في آسيا والتحول الرقمي لهذه االقتصادات.

 

 عبر الرابط اآلتي:  البحثيةالورقة يمكن تنزيل  ،لمزيد من المعلومات

paper-https://www.investcorp.com/category/white /  

 

 -انتهى-

 

 
 نبــذة عن إنفستكورب 

العقارات، إدارة الدين، استراتيجيات العوائد المطلقة، حصص في الشراكات إنفستكورب هي شركة عالمية متخصصة في االستثمارات البديلة في الشركات الخاصة،  
، ركزت الشركة على تحقيق عوائد جذابة لعمالئها مع خلق قيمة طويلة األجل في الشركات المستثَمر فيها 1982العامة، والبنى التحتية. ومنذ تأسيسها عام 

 .والمساهمين لديها، كونها مستثمرًا حكيمًا ومسؤوالً 

ميع الجهات تستثمر إنفستكورب جزءًا كبيرًا من رأس مالها الخاص في المنتجات التي تقدمها لعمالئها، مما يضمن أن مصالح الشركة تتوافق مع مصالح ج
ل متوافقة مع احتياجاتهم، المعنية، بمن في ذلك المجتمعات التي نعمل فيها، وذلك بهدف خلق القيمة المستدامة. ونحن نفخر بالشراكة مع عمالئنا لتقديم حلو 

 عبر القيام بعمليات استثمار منضبطة، وتوظيف المواهب ذات المستوى العالمي والجمع بين موارد مؤسسة عالمية ونهج مبتكر وريادي.

يا بما فيها الهند، الصين وسنغافورة. آسصواًل الى  الواليات المتحدة األمريكية، أوروبا، دول مجلس التعاون الخليجي، و   مندولة    12في    حضور  نفستكورب اليومإلو 
مليار دوالر أميركي، بما في ذلك أصول ُمدارة من قبل مديرين  32.2، بلغ إجمالي األصول الُمدارة لدى مجموعة إنفستكورب 2020يونيو  30حتى تاريخ 

 حول العالم.جنسية في مكاتبها   44موظفًا من  450مستقلين. ويعمل في الشركة ما يقارب 

   Investcorp@أو متابعتنا على قنوات التواصل االجتماعي  www.investcorp.com للحصول على المزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقعنا اإللكتروني:
 . Instagram  Twitter LinkedInفي كل من 

  

 

 لالستفسارات اإلعالمية الرجاء االتصال بـ 
 إنفستكورب

 ندى عبدالغني 
17515467 973 + 
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